
Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

zve občany na 7. zasedání v roce 2016,  

které se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2016,  
od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti městského úřadu  

Program  
1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 

2. Prodej ojetého motorového vozidla Citroen HYMERMOBIL E510 (mobilní služebna) obálkovou metodou 

3. Prodej části pozemku p. č. 1194/26 k. ú. Bílina – U. Kukolj 

4. Prodej pozemku p. č. 2171 k. ú. Bílina – J. Ziegelheimová 

5. Prodej pozemků p. č. 2233/1, 2233/2, 2232 a 2231 Důlní ul. – Zámečnictví PROFEKO, s. r. o. 

6. Prodej pozemku pod garáží p. č. 23/192 k. ú. Chudeřice u Bíliny – P. Jakubec 

7. Prodej pozemku pod garáží p. č. 2177/4 k. ú. Bílina – J. Schamberger 

8. Prodej pozemku části p. č. 441 a části p. č. 442/2 k. ú. Bílina – P. Vacek 

9. Prodej pozemku části p. č. 442/2 k. ú. Bílina – manželé Soukupovi 

10. Prodej pozemku pod garáží část p. č. 1069/1 k. ú. Bílina – A. Kohn 

11. Záměr výkupu p. p. č. 387/7 k. ú. Bílina – Stanislav Sýkora 

12. Záměr prodeje pozemku pod garáží 401/73 k. ú. Bílina-Újezd – Tobiškovi, Edelmannovi 

13. Záměr prodeje části p. p. č. 1727/47 k. ú. Bílina – manželé Kovačovi 

14. Záměr prodeje části p. p. č. 35/5 k. ú. Bílina – M. Chroust 

15. Záměr prodeje p. p. č. 639 k. ú. Bílina – J. Čejkovská 

16. Záměr prodeje části p. p. č. 802 a 804/4 k. ú. Bílina – J. Veselý 

17. Záměr prodeje p. p. č. 394 k. ú. Bílina-Újezd – J. Brožková 

18. Záměr prodeje části p. p. č. 1135 k. ú. Bílina – K. Vardanjan 

19. Záměr prodeje části p. č. 269/1 k. ú. Bílina – manželé Langhammerovi  

20. Záměr prodeje pozemku p. č. 704 k. ú. Bílina – J. Bulla 

21. Výkup pozemku p. č. 1666/6 k. ú. Bílina – napojení komunikace Kostomlaty 

22. Nabídka na výkup domu čp. 9, Tyršova ul. (London) – Bílina Holdings, s. r. o. 

23. Žádost Atletického klubu Bílina o poskytnutí dotace na podporu družstev dospělých v ligových soutěžích 

24. Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace na nákup dresů a štulpen pro mládež  

25. Žádost organizace LAWEN TENIS KLUB Bílina o poskytnutí dotace na činnost klubu 

26. Plnění usnesení č. 33 k investiční akci „RD pod Bořněm“ 

27. Přijetí dotace v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a památkových zón 

28. Přijetí zálohové platby dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“  

29. Přijetí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů 

30. Přijetí neinvestiční účelové dotace na podporu sociálních služeb  

31. Zápis z jednání finančního výboru 

32. Zápis z jednání kontrolního výboru 

33. Činnost rady města v samostatné působnosti 

34. Různé 

 

 

 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

 

S činností orgánů města Bíliny je možné se seznámit na úřední desce, webových stránkách města www.bilina.cz,  

nebo v sekretariátu starosty, s možností nahlédnout do usnesení rady a zastupitelstva města 

Vyvěšeno:  26.10.2016      Sňato: 03.11.2016 


